
De diepte in over LHBTIQ+ representatie
Deze achtergrondinformatie dient (samen met de 
podcastaflevering over LHBTIQ+ representatie) 
als voorbereiding voor de sessie met je collega’s.1

Casus uit de podcast
In de podcast hoor je Esmee spreken over het 
belang van LHBTIQ+ representatie op scholen. 
Voor haar was het lastig om uit de kast te 
komen. Zo gaf ze aan: “publiekelijk zeg je dan 
voor de wereld dat je LHBTIQ+ bent, maar het is 
zo’n groot proces om dat te durven te gaan 
zeggen (…). Want het lijkt dat je er dan niet erbij 
hoort. Vanaf dat moment lijkt het dat je voor je 
plek moet gaan vechten”.  Op school voelde ze 
zich best eenzaam, omdat er geen rolmodellen 
waren waarmee zij zich kon identificeren. Wat ze 
graag had willen zien op school was dat de 
LHBTIQ+ gemeenschap meer gerepresenteerd 
werd. Zo benadrukt ze dat hierdoor de gemeen-
schap “herkend en erkend” wordt en draagt een 
school bij aan een positieve schoolcultuur

Maatschappijleer docent Feray:
In de podcast praat Feray over hoe ze omgaat met 
LHBTIQ+ representatie in haar klas. Hiervoor 
gebruikt ze de actualiteit om het gesprek aan te 
gaan met leerlingen, bijvoorbeeld als seksuele 
diversiteit behandeld wordt. Tijdens het bespreken 
van dit thema grijpt ze terug naar de kernwaardes 
‘vrijheid en diversiteit’: “omdat we dat belangrijk 
vinden binnen de Nederlandse cultuur (…). En 
als je gedurende zo’n schooljaar al heel vaak 
benoemt dat vrijheid en diversiteit belangrijk is 

in dit land, dan kan je op zo’n moment altijd op 
terugkomen op die kernwaardes. Zo houd je de 
sfeer ook veilig”, aldus Feray. Wel merkt ze op dat 
leerlingen ‘homo’ vaak als scheldwoord gebruiken. 
Deze momenten gebruikt ze om bewustzijn te 
creëren door het gesprek aan te gaan met de 
leerlingen en om aan te geven dat het “niet oké 
is om met homo te schelden”. Bij het realiseren 
van een positieve schoolcultuur is het belangrijk 
om leerlingen bewuster te maken van de 
LHBTIQ+ gemeenschap. Zo benadrukt Feray dat: 
“een verandering in onze schoolcultuur nodig is, 
waarin docenten steeds meer bewuster zijn van 
onze rol binnen de school en dat we deze 
thema’s echt op een schaamteloze en taboeloze 
manier kunnen bespreken voor een betere en 
mooiere wereld”.   

Meer informatie over LHBTIQ+ representatie
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die behoren tot 
de LHBTIQ+ gemeenschap in het onderwijs vaker 
slachtoffer zijn van fysieke en mentale intimidatie 
van medeleerlingen en docenten dan leerlingen 
die niet tot deze gemeenschap behoren.2 Zo gaf 
bijvoorbeeld 79,9% van LHBTIQ+ leerlingen op de 
(middelbare) school aan dat homofobe opmerkin-
gen werden gemaakt door medeleerlingen. En 
bijna de helft (46,4%) meldt dat ze homofobe op-
merkingen van leraren of de staf hebben gehoord. 
Daarbij voelt 34,4% van de leerlingen zich onveilig 
op school. Tot slot merken leerlingen dat docenten 
vaak niet adequaat weten op te treden.3

Om deze redenen is het belangrijk om ruimte te 
geven aan gender- en seksuele diversiteit, 
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oftewel de LHBTIQ+ gemeenschap. Het behan-
delen van dit thema draagt bij aan een positieve 
schoolcultuur.4 Met een positieve schoolcultuur 
wordt een cultuur bedoelt waarin leerlingen 
gestimuleerd worden om te leren, relaties op te 
bouwen en waarin er kansen worden aange-
boden.5 Daarbij zorgt een positieve schoolcultu-
ur ervoor dat leerlingen beschermd worden en 
risicogedrag van leerlingen wordt verminderd. 
Kortom, een positieve schoolcultuur is een 
cultuur waar alle leerlingen zich thuis voelen en 
kunnen groeien. Leerlingen binnen de LHBTIQ+ 
gemeenschap genieten minder snel van een 
positieve schoolcultuur vanwege pesterijen 
en intimidatie op basis van hun achtergrond. 
Actief zorgen voor LHBTIQ+ representatie kan 
ervoor zorgen dat leerlingen binnen de LHBTIQ+ 
gemeenschap eerder een positieve schoolcultuur 
ervaren en minder pesterijen of intimidatie. Deze 
representatie kan bijvoorbeeld bereikt worden 
door een inclusief school curriculum te maken 
(geef eens een voorbeeld met ‘Iris en Karlijn’ als 
koppel in plaats van ‘Iris en Koen’), LHTBIQ+ 
rolmodellen in te zetten of een Gender and 
Sexuality Alliance (GSA) op te richten. Hieronder 
vind je nog meer tips over wat je kunt doen als 
onderwijsprofessional om bij te dragen aan een 
positieve schoolcultuur voor leerlingen van de 
LHBTIQ+ gemeenschap.
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Als onderwijsinstelling of -professional kan je ook 
bijdragen aan een positieve schoolcultuur voor 
LHBTIQ+ leerlingen. De volgende tips en tricks 
kunnen jou helpen om bij te dragen aan een 
positieve schoolcultuur:

1. Het is belangrijk dat alle leerlingen veilig 
zichzelf kunnen zijn: Om een veilig klimaat 
voor de LHBTIQ+ gemeenschap te creëren in je 
klas is het belangrijk dat je: 

A) Benadrukt dat alle leerlingen zichzelf mogen   
    zijn, ook als ze gender- of seksueel divers zijn
B) Niet accepteert dat er gescholden wordt met  
    ‘homo’ of met andere scheldwoorden die de        
    LHBTIQ+ gemeenschap raken
C) Indelingen in oefeningen of werkvormen waar  
    onnodig wordt uitgegaan van groepen jongens  
    en meisjes vermijdt. Hierbij helpt het om soms  
    af te vragen hoe een bepaalde indeling   
    leerlingen raakt die bijvoorbeeld trans of   
    twijfelend zijn over hun genderidentiteit.

2. Bespreek de LHBTIQ+ gemeenschap in de 
klas: Het bespreken van de LHBTIQ+ gemeen-
schap gaat meestal niet over intimiteit, maar over 
mogen zijn wie je bent, en dat geldt voor alle 
kinderen. Je kan de gemeenschap op verschil-
lende manieren bespreekbaar maken:

A) Besteed in de lessen over seksuele vorming   
     ook aandacht aan seksuele diversiteit en   
     gender en ga in je lessen niet uit van de   
     heteronorm (bij de informatie hieronder vind   
     je wat hulpmiddelen om hier aandacht aan te  
     besteden in je lessen). 
B) Zorg dat er diversiteit is in het beschikbare   
     lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan les-
     materiaal waarin een kind twee moeders   
     heeft, of waarin iemand het gevoel heeft dat   
     zijn/haar lichaam niet goed past met het   
     gender waarmee diegene zich identificeert 
C) Het bespreken van actualiteiten werkt. Ga   
     bijvoorbeeld in gesprek met je leerlingen over   
     Nikkie Tutorials of wanneer er op het  journaal  
     een item is over de LHBTIQ+ gemeenschap.

3. Een Gender & Sexuality alliance netwerk 
helpt: Het hebben een Gender & Sexuality 
Alliance (GSA) netwerk op school draagt bij aan 
het promoten van een positieve schoolcultuur. 
Daarbij geeft het ook een signaal af aan onder-
wijspersoneel en leerlingen dat de LHBTIQ+ 
gemeenschap onderdeel is van de school. Het is 
echter belangrijk als de GSA opgezet wordt vanuit 
de behoefte van de leerlingen en niet opgedrukt 
wordt door docenten. Hiermee loop je juist kans 
op weerstand van de leerlingen en kan het een 
averechtse werking hebben.6

Informatie en interventies:

• Informatie over hoe seksuele diversiteit en hoe 
je hierover spreekt met jongeren https://seksuel-
evorming.nl/onderwerpen/seksuele-diversiteit/

• Hoe bespreek je gender- en seksuele diversi-
teit en hoe ondersteun je LHBTIQ+ jongeren 
Doen Diversiteit - Rutgers (seksindepraktijk.nl)

• Zie ook Gendi voor meer tips hoe een positi-
eve schoolcultuur bereikt kan worden: https://
www.gendi.nl/themakamers/ 

• Informatie en interventies over seksuele 
diversiteit op School en Veiligheid Kennisbank 
- overzicht - School en veiligheid

• Interesse in de workshops van Diversion op 
jouw school? Kijk dan: op https://www.diver-
sion.nl/cases/gelijk-gelijk 

• Nog geen GSA en wel interesse? Kijk dan op: 
https://www.gsanetwerk.nl/ 
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